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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – ABRIL 2020 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +4,09% em abril. No ano de 2020, acumula retorno 

de +4,35%. Desde o início de suas atividades em julho de 2018, acumula +22,99%, 

equivalente a 223% do CDI do período. 

O mês de abril foi marcado por uma recuperação parcial nos preços dos ativos, 

marcadamente as bolsas, apesar da evolução ainda exacerbada da pandemia. Os 

números de casos e mortes acumulados deixaram de apresentar uma trajetória 

exponencial e passaram a seguir um crescimento linear, com números de novos casos 

se estabilizando por volta de 70 a 80 mil por dia e números de novas mortes por volta 

de 5 a 6 mil por dia. Os números de casos recuperados e diminuição de casos críticos 

(ou seja, necessidade de UTI) foram melhorando ao longo do mês. Assim, mesmo com 

alguns países ainda em estágio crescente da disseminação da Covid-19 (como Rússia, 

Brasil, Índia, México, Paquistão e Bangladesh, todos países populosos), os números 

globais mostram otimismo de que a situação será controlada nos próximos meses. 

Países da Europa, que foram atingidos antes, já começam a flexibilizar as medidas de 

isolamento. 

Mesmo que não haja uma vacina tão cedo, a evolução apresentada pela epidemia na 

China e na Europa gera otimismo que nos próximos 2 meses teremos um arrefecimento 

da mesma na América, bem como a reabertura do comércio e serviços. A partir de 

então, haverá dois efeitos opostos atuando na economia. Primeiro, o efeito 

contracionista do desemprego gerado nesse período e a capacidade das empresas em 

honrarem suas dívidas vincendas. Segundo, o efeito expansionista gerado pelos 

estímulos fiscais e monetários das principais economias, os quais foram sem 

precedentes. Entendemos que o segundo efeito se sobreporá ao primeiro, pois, 

enquanto os estímulos não serão retirados tão cedo (e temos o episódio de 2009 como 

referência), o emprego deve voltar aos poucos e a liquidez deve gerar capacidade de 

pagamento às empresas, ao menos enquanto não houver inflação (e juros altos). 

A situação do Brasil é diferente, pois não temos capacidade fiscal como os países 

desenvolvidos. No entanto, vemos dois motivos para ficarmos otimistas: o fato de os 

ativos de risco já terem precificado no Brasil uma retração profunda e duradoura; e a 

queda da demanda ter afetado diretamente nossa inflação, mesmo com a 

desvalorização do Real. Ou seja, podemos nos manter com juro e inflação baixos por 

muito mais tempo que nas crises anteriores, o que alivia nossa carga fiscal (permitindo 

o estímulo pontual do auxílio emergencial às pessoas e aos entes federativos). 
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Em relação ao câmbio, entendemos o movimento de desvalorização como uma 

consequência da redução dos juros relativamente a outros países emergentes e, por 

isso, de menor atração de capital para investimentos em renda fixa. No entanto, 

julgamos que nossa balança comercial e nossa Conta Corrente serão muito 

positivamente impactadas pela desvalorização. Acreditamos que no nível atual, 

deveremos ter ao fim de 2020 um número positivo de Conta Corrente. Caso os preços 

de commodities se recuperem (visivelmente petróleo e grãos, pois minério de ferro 

conseguiu manter os preços pré-pandemia), teremos um expressivo superávit. 

Atuações do Banco Central devem continuar esporádicas, apenas para atenuar os 

movimentos do câmbio, sem queda relevante do nível de reservas. Por esses motivos, 

decidimos aumentar a exposição vendida em Dólar contra Real. Entendemos que no 

curto prazo a volatilidade dos preços e as incertezas sanitárias e políticas devem 

impactar na oscilação diária do fundo, mas seguimos confiantes que, para o longo 

prazo, a carteira está bem posicionada. 

 

Atribuição de Performance (Ano) 

     
                                                                                                                                            Período analisado: 01/01/2020 a 30/04/2020 

 

 

 


